
 
_________________________________________________________ 

 

                   Gemensam Höstfest  

              Ålandsgillet  &  Åbolandsgillet    

           i Bagarmossens Folkets hus, Lillåvägen 44, lördagen den 14 oktober  
            (Tunnelbanan mot Skarpnäck – ta till höger runt hörnet vid Konsum + 30meter till) 

   

          Det blir vårt beprövade och populära koncept. 

 Välkomstminglet börjar kl. 15.00  

 En välsmakande och riklig höstbuffé inklusive 1 glas vin  

Vatten och lättöl finns på borden. Vin till själkostnadspris, 25:-/glas   

 Kaffe med kaka blir det  

 Som också lotteri 

 Dans i benen får vi av Bjarne Ekbloms härliga dansmusik från Åland. 

 Du anmäler dig genom att betala in 200:- till Ålandsgillets 

Plusgiro senast den 6 oktober.  Glöm inte att ange namn.  
Om du vill betala vid ankomsten anmäl dig till Asta (Se nästa sida). 

     Du är varmt välkommen!  Vi äter gott och så slår vi klackarna i taket. 

  

                        Bingoafton  

                        Söndagen den 19 november på Siljansvägen 74 i Årsta.  

        Vi träffas kl. 17.00 för att avnjuta enklare, men god och tillräcklig middag. 

        Därefter blir det Bingo kl. 18.00 på TV. Sedan kaffe och umgänge i trevligt sällskap. 

        Anmäl dig till Gunnar senast den 5 november på tel. 08-771 18 10 och ange antal    

        bingolotter du önskar. Allt för 50:- (plus Bingolotterna) 
 

     Varmt Välkomna till  en god bit mat och litet spänning!  

                                                                                            

                                                                                            Vänd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           



    

 

                Gemensam Julfest  

              Åbolandsgillet  &  Ålandsgillet   
                             lördagen den 9 december i Bagarmossen Folkets hus. 

          Vår traditionella julfest innehåller även i år: 

            Glöggmingel, Luciatåg, Julbord, Jultomte, Lotteri, Dans                            

 Glöggen börjar serveras kl. 13.00 (Vi avslutar ca. 19.00) 

 Det blir igen vårt mycket uppskattade julbord med hemlandstoner. 

 Där ingår också lättöl, julmust, vatten, ett glas vin och nubbe  

 Ta med en julklapp för c:a 50 kr om du också önskar en.                                               

 Patrick Eklöfs dansglada toner för oss ut i dansens virvlar.                                   

 Du anmäler dig genom att sätta in 250 :- på Åbolandsgillets  

Plusgiro 850861-6 senast den 1 december, med namn. 

 Barn under 12 år är gratis, men alla barn måste ändå anmälas. 

Vill du betala vid entrén anmäl dig till Denice på tel. 0736-132 128 

         Alla är hjärtligt Välkomna till vår goda och glada julfest! 

 

 

    Åbolandsgillets Fredagsmys   
              den 17 november på Agnes Lagerstedts gata 6 i Fruängen 

 

            Något vi alla längtat efter.. 

 Start kl. 14.00 med kaffe och kaka 

 5-kamp inomhus med trevliga grenar - hjärnjympa i lag.  

 Frågesport i lag 

 Middag ca kl. 18  

 Lotteri 

 Kortspel, sällskapsspel, dans, annat för den som vill fortsätta kvällen  

 

      Kalaset och nöjet till självkostnadspris 100:- per person 

      Anmäl dig till Denice på tel. 0736-132 128 senast onsdagen innan. 

 

Alla är varmt välkomna till en eftermiddag med trevliga utmaningar!  

 

____________________________________________________ 
Ålandsgillets kontaktuppgifter: 

e-post           info@alandsgillet.se 

Ordförande   Asta Måbrant  tfn 08-37 47 50 , 0708-37 47 50 

Plusgiro        158868-0 

Hemsida        www.alandsgillet.se    
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